
Aldatz 1 

 

Inkestatzailea: Eguneroko bizitza kontatuko digu Pio Mugirok, 

Aldazkoak. 

Pio: Beno, asiko naiz ni...  

Arreba: Urteak. 

P: Oain dela berrogei, berrogei bat urte eo nola bizitzen zen gu(r)e, gure 

errin nola bizitzen zen.  Goizetan pues, umek jeiki eta lendabizi meza 

izaten zen, zortzitan, ge(r)o andik etorri, desayuno pixka bat eiñ da 

eskolara, ta eskolatik atera ta bueno, andik, normala den bezela, joaten 

ginen etxera pixkat an egottera ta bazkaldu, berriz eskolaa ta atsaldean 

pues, astoakin belarriketara, beste batzutan, berriz, beyekin edo beyek 

janaaztea eo... olaxe izaten zen gue bizimodue.  

 

Gizonak,  gizonak eiten zuen bizimodu  oso gogorra izaten zen, 

gizonentzako, baño gogorragoa, nik uste, emakumeentzako. Dena eskuz 

egiten zen, lan guztik, gizonak indarrazko lanak: segaz, iastorra  ekarri, 

belarra, jorrak... orko lanak denak dena eskuz egiten zen eta aziendakin.  

Animalik eta gutxi zen! baña beyek, astoa ta besteako tresnak. 

 

Emakumea, pues, dena eskuz: lixi(b)a ein, ekonomikaik etzen ordun, sua 

eginda euneoko lanak, euneroko lanak, pues, eltza(r)i prestatu ta mendin      

jendea mendin da arizen zen lanen, belarren da ola,    pues aieri jana eman, 

emakumia edozein belarsorotara emakumi(a)k ematen zuen bazkari eta 

gauzek ta, oso gogorra zen. Oan gizonak nik uste ob(e)kixo bizi ziela. 

Zeatik, pues, asteartero, asko  ginen,   oittura bat zen, Irurtzuna faten zen 

Irurtzuna  ta an  lagunekin naiz kantik  ez eiñ, kontu zela ta etzela pues 

pasatzen zen astegun bat ta astebutan ebai ostatura joaten zen jendi. 

Emakumiia, berriz, ezkenun iñon ikusten. 

 

Emakumiek elize, etxen, ta bueno...  Etxetan ta labadorak eta gutxi zeren! 

erriko labadoren ta egiten zen batzuk arropa garbitzen ta gero pentsa zazu! 

ze otzak ta ze lanak zien aik! Gizona, pues, beti obekixo nik uste: apostu 

zela ez zela, o pillota edo bazen, ta ostatua joaten zen; emakumek ez zen 

kusten ostatun sekule!... olaxe. 

 

Lana? Pues, bai, indarrasko lanak: dena eskuz, da egiten zen, pues jorrak  

orduan ereitten zen denetatik: garie, geo babarrunak, eo zea, banabarrak, 

bababeltxa, urize, ber(e)kotxa, denetatik izaten zen etxetan, denetatik. 

Aziendak ee bai: txerrik, beorrak, ardik da olloak e bai, etxetan batzutan     

ateak e bai izaten zen, noizean bein pestak zeola pues etxin egiten zen 

ollaskoak azi ta etxeko... etxeko jana eiten zen beti. Frigorifikoik etzen 

ordun! dena gatza, gatzatue txerriki asko ta bakailue leorra klaro!  Ez zen 



ordun   peskado, astean bein eo jaten zen ekarri eiten zen astean bein, baiña 

beti  arrautze ta etxeko jana. Frute, frute zeon garaien sa(g)arrak eta udarek 

udazkenien   e bai. Laranjak negun etortzen zien eta  bestela, tomatek eta oi 

been garaien, ordun etzen bilatzen olako gauzeik. 

 

Inkes: Eta neguan, oso gogorra zen? 

P: Bai, bai elurra eiten zun, oain ee eiten do, ordun eiten zun asko, oaiñ,    

katxarroik etzen bezela, kentzeko! Zengatik errin bazen katxarro leenago 

esaten zien  kuña bat, arrekin beyekin ibiltzen zen, beyek indarra   ainbeste 

de ez, jende guziek…    ta  garbitzeko pues orrekin ibiltzen zen, baño elurra 

ere asko eitten zun da, igoal etzegon  etxeik prestatua oain bezala. Goien 

belarra ganbaan, beyan ikullun azienda berotzen zuen  etxe da orrekin, 

baño etzen beste... 

  


